
به نام خدا

با سالم

های ساحل ریاضی پایه هفتم(نامههای درسها ومثالها ) ترکیبی از آزمونکآزمونک

 برای استفاده همکاران برای برگزاری در کالس درس

 پنجم صلف

شمارنده ها و اعداد اول

درس اول

عدد اول 

09386125365شماره تلفن سفارش:



ردیف
 به نام خدا

ردیف بارم ونک درس ریاضی پایه هفتم  نام و نام خانوادگی:                      آزم

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

تنها عدد زوج اول عدد .........................می باشد.

11

تنها عدد زوج اول عدد .........................می باشد.

1

2

شمارنده های اعداد زیر را بنویسید.

  :5 

 :18

 :9 

 :14

22

شمارنده های اعداد زیر را بنویسید.

  :5 

 :18

 :9 

 :14

2

3

دانش  30خمینی حاجی آباد در کالس هفتم مدرسه نمونه شهید مصطفی

آموز وجود دارد. این دانش آموزان را در چند صف با تعداد مساوی می توان 

 قرار داد. در هر صف چند نفر باید بایستند؟

23

دانش آموز  30خمینی حاجی آباد در کالس هفتم مدرسه نمونه شهید مصطفی

د. این دانش آموزان را در چند صف با تعداد مساوی می توان قرار داد. وجود دار

 در هر صف چند نفر باید بایستند؟

2

دانایی سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآمد همه بدی هاست.  جمع

)رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم (    امضا ولی:

ی سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآمد همه بدی هاست. دانای جمع 5

)رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم (    امضا ولی:

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 به نام خدا

بارم خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم   نام و نام

1

کدام یک از اعداد زیر اول است؟ 

1 1 72)د                    21  ج(                   19 ب(                 8 الف( 

کدام یک از اعداد زیر اول است؟ 

1 72)د                    21  ج(                   19 ب(                 8 الف( 

2

اعداد اول بین فاصله های خواسته شده را به دست آورید.

)الف20تا  15بین  )ب 14تا 4بین 

)ج 41تا31بین  )د  80تا 70بین 

22

اعداد اول بین فاصله های خواسته شده را به دست آورید.

)الف20تا  15بین  )ب 14تا 4بین 

)ج 41تا31بین  )د  80تا 70بین 

2

3

یکی از شمارنده های آن باشد. 7سه عدد را بنویسیدکه عدد 

23

یکی از شمارنده های آن باشد. 7سه عدد را بنویسیدکه عدد 

2

دانایی سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآمد همه بدی هاست.  جمع

اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم (    امضا ولی: )رسول

دانایی سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآمد همه بدی هاست.  جمع 5

)رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم (    امضا ولی:

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم ونک درس ریاضی پایه هفتم  نام و نام خانوادگی:                      آزم

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

371عدد  × 459 + مرکب(–یک عدد........... است. )اول  273

دلیل:

11

371عدد  × 459 + مرکب(–یک عدد........... است. )اول  273

لیل:د

1

2

می شود؟شده است. تفاضل آنها چند  109حاصل جمع دوعدداول 

22

می شود؟شده است. تفاضل آنها چند  109حاصل جمع دوعدداول 

2

3

چند عددسه رقمی زوج داریم که دهگان آنها عدد زوج و صدگان آنها، 

 عددی اول باشد؟

23

ی زوج داریم که دهگان آنها عدد زوج و صدگان آنها، عددی اول چند عددسه رقم

 باشد؟

2

دانایی سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآمد همه بدی هاست.  جمع

)رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم (    امضا ولی:

مد همه بدی هاست. دانایی سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآ جمع 5

)رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم (    امضا ولی:

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 به نام خدا

بارم آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  نام و نام خانوادگی:                      

1

بخش پذیر باشدآنگاه کدام گزینه صحیح است؟ b3بر  a5اگر

بخش پذیر است.  5بر  aالف( 

 است 3مضربی از  aب( 

بخش پذیر است.  3بر  b ج(

 است. a5مضربی از  b3د( 

11

بخش پذیر باشدآنگاه کدام گزینه صحیح است؟ b3بر  a5اگر

بخش پذیر است.  5بر  aلف( ا

 است 3مضربی از  aب( 

بخش پذیر است.  3بر  b ج(

 است. a5مضربی از  b3د( 

1

2

باشد. با  15چند عدد اول سه رقمی می توان یافت که مجموع ارقام آنها 

 ذکر دلیل؟

22

اشد. با ذکر ب 15چند عدد اول سه رقمی می توان یافت که مجموع ارقام آنها 

 دلیل؟

2

3

داریم که تعداد شمارنده های آن فرد باشد؟ 200چند عدد کمتر از 

23

داریم که تعداد شمارنده های آن فرد باشد؟ 200چند عدد کمتر از 

2

 دانایی سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآمد همه بدی هاست. جمع

امضا ولی:    )رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم (

دانایی سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآمد همه بدی هاست.  جمع 5

)رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم (    امضا ولی:

5



 درس دوم

شمارنده اول



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

کدام یک از اعداد زیر شمارنده اول ندارد.

1 5/0 1د(                    51ج(                 483ب(              295الف(

کدام یک از اعداد زیر شمارنده اول ندارد.

5/0 1د(                    51ج(                 483ب(              295الف(

2

شمارنده های اول اعداد زیر را با رسم نمودار درختی پیدا کنید و 

 ب شمارنده های اول بنویسید.آنها را به صورت ضر

=18 

 =32 

 =120

=24 

32

شمارنده های اول اعداد زیر را با رسم نمودار درختی پیدا کنید و آنها را 

 به صورت ضرب شمارنده های اول بنویسید.

=18 

 =32 

 =120

=24 

3

3

پس از تجزیه به صورت مقابل درآمده است. aعدد 

 a = 2 × 3 × 3 × 5

الف( شمارنده های اول آن چه عددهایی هستند.

را بنویسید. )به روش نظام دار( aب(تمام شمارنده های عدد

5/1 3

پس از تجزیه به صورت مقابل درآمده است. aعدد 

 a = 2 × 3 × 3 × 5

الف( شمارنده های اول آن چه عددهایی هستند.

را بنویسید. )به روش نظام دار( aب(تمام شمارنده های عدد

5/1

 .خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد جمع

امضا ولی:     علیه و آله و سلم(رسول اکرم )صلی اهلل 

 .خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد جمع 5

امضا ولی:     رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم  نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم 

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

چند شمارنده اول دارد. 210عدد 

5د(                    2ج(                 3ب(               4الف(

5/0 1

چند شمارنده اول دارد. 210عدد 

5د(                    2ج(                 3ب(               4الف(

5/0

2

کسرهای زیر را به روش تجزیه، ساده کنید.
42

30
=

120

210
=

85 × 24
17 × 30

=

3

2

کسرهای زیر را به روش تجزیه، ساده کنید.
42

30
=

120

210
=

85 × 24
17 × 30

=

3

3

را در هم ضرب می کنیم عدد حاصل، چند  19و  11و 7و 2الف(اعداد 

شمارنده اول خواهد داشت؟

چند شمارنده اول دارد؟ bب(عدد 

𝑏 = 15 × 7 × 12 

5/1 3

را در هم ضرب می کنیم عدد حاصل، چند شمارنده  19و  11و 7و 2الف(اعداد 

اول خواهد داشت؟

شمارنده اول دارد؟چند  bب(عدد 

𝑏 = 15 × 7 × 12 

5/1

 .خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد جمع

امضا ولی:     رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

     .خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد جمع 5

امضا ولی:     )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رسول اکرم 

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

 ( مشخص کنید.(وجمله های نادرست را با )با ) جمله های درست را

 شمارنده اول داشته باشد.7الف( عددی وجود نداردکه 

12ب( می دانیم = 2 × 2 ×  سه شمارنده اول دارد. 12پس  3

دست می آید که ج( اگرسه عدد اول مختلف را در هم ضرب کنیم عددی به

 سه شمارنده اول دارد.

 دارد. د( هر عدد اول فقط یک شمارنده اول

11

 ( مشخص کنید.(وجمله های نادرست را با )جمله های درست را با )

 شمارنده اول داشته باشد.7الف( عددی وجود نداردکه 

12ب( می دانیم = 2 × 2 ×  سه شمارنده اول دارد. 12پس  3

دست می آید که سه ج( اگرسه عدد اول مختلف را در هم ضرب کنیم عددی به

 د.شمارنده اول دار

 د( هر عدد اول فقط یک شمارنده اول دارد.

1

2

 را پیدا کنید.  bو  aاعداد زیر باشند مقدار   aالف(اگر شمارنده های 

      {a ,21,14,7,6b, ,2 ,1}= a

را بنویسید. aب( شمارنده های اول 

22

 را پیدا کنید.  b و aاعداد زیر باشند مقدار   aالف(اگر شمارنده های 

      {a ,21,14,7,6b, ,2 ,1}= a

را بنویسید. aب( شمارنده های اول 

2

3

شمارنده دیگر آن  4دو شمارنده یک عدد هستند  8 و 6الف( عدد های 

عدد را بنویسید.

بخش پذیر  2می توان عددی ساخت که بر  5و 3ب( آیا با عدد های اول 

 دادی مجاز هست ضرب شود(باشد.)هر تع
23

شمارنده دیگر آن عدد را  4دو شمارنده یک عدد هستند  8 و 6الف( عدد های 

بنویسید.

بخش پذیر  2می توان عددی ساخت که بر  5و 3ب( آیا با عدد های اول 

 باشد.)هر تعدادی مجاز هست ضرب شود(
2

 .ران بهتر بسازدخردمندترین مردم کسی است که با دیگ جمع

امضا ولی:     رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

   .خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد جمع 5

امضا ولی:     رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم وادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  نام و نام خان

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

𝑎عددی اول است پس  𝑎الف( × 𝑎د.باشدارای .......شمارنده می

1ب(عدد حاصل از ضرب  × 2 × 3 × 4 × … ×  3تعداد .......عامل  10

 دارد.

11

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

𝑎عددی اول است پس  𝑎الف( × 𝑎باشد.دارای .......شمارنده می

1ب(عدد حاصل از ضرب  × 2 × 3 × 4 × … × دارد. 3تعداد .......عامل  10
1

2

چند تا است؟ 1800مارنده های عدد الف( تعداد کل ش

چند شمارنده اول دارد؟ ب(

چند شمارنده مرکب دارد؟ ج(

 چند شمارنده فرد دارد؟ د( 
2

2

چند تا است؟ 1800الف( تعداد کل شمارنده های عدد 

چند شمارنده اول دارد؟ ب(

چند شمارنده مرکب دارد؟ ج(

 چند شمارنده فرد دارد؟ د( 
2

3

شمارنده است چند است؟ روش  15کوچکترین عدد سه رقمی که دارای 

 خود را توضیح دهید.

23

شمارنده است چند است؟ روش خود را  15کوچکترین عدد سه رقمی که دارای 

 توضیح دهید.

2

 .خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد جمع

امضا ولی:     رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

        .خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد جمع 5

امضا ولی:     رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

5



 درس سوم

بزرگترین شمارنده مشترک



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

( کدام است؟ 72و  73حاصل )

 73ب(  72الف(

72د(   1ج(   × 73

1

1

( کدام است؟ 72و  73حاصل )

 73ب(  72الف(

72د(   1ج(   × 73

1

2

دست (را به دو روش نوشتن شمارنده ها و تجزیه به 18و  24حاصل ) 

 آورید.

2

2

دست آورید.(را به دو روش نوشتن شمارنده ها و تجزیه به 18و  24حاصل ) 

2

3

برای جمله های درست زیر دو مثال بزنید.

,𝑛)الف(  𝑛) = 𝑛 

bو   aبزرگترین شمارنده مشترک دو عدد   bو  aب ( ))ب.م.م(( دو عدد 

 است.
2

3

برای جمله های درست زیر دو مثال بزنید.

,𝑛)الف(  𝑛) = 𝑛 

2 است. b و   aبزرگترین شمارنده مشترک دو عدد   bو  aب ( ))ب.م.م(( دو عدد 

 علم، گنج بزرگی است که  با خرج کردن تمام نمی شود. جمع

امضا ولی:     )رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم(

 علم، گنج بزرگی است که  با خرج کردن تمام نمی شود. جمع 5

امضا ولی:     )رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم(

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم آزمونک درس ریاضی پایه هفتم                 نام و نام خانوادگی:       

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

))ب.م.م (( دو عدد شمارنده کدام گزینه نیست؟

الف(عدد کوچکتر                ب(عدد بزرگتر 

د( حاصل تقسیم دو عدد        ج(حاصلضرب دو عدد

1

1

))ب.م.م (( دو عدد شمارنده کدام گزینه نیست؟

الف(عدد کوچکتر                ب(عدد بزرگتر 

ج(حاصلضرب دو عدد        د( حاصل تقسیم دو عدد

1

2

 45و  20و  15اگر بخواهیم داخل یک جعبه مکعب مستطیلی به ابعاد 

را با مکعب هایی هم اندازه به طور کامل پر کنیم حداقل به چند سانتی متر 

 مکعب نیاز خواهیم داشت.

22

سانتی متر  45و  20و  15اگر بخواهیم داخل یک جعبه مکعب مستطیلی به ابعاد 

را با مکعب هایی هم اندازه به طور کامل پر کنیم حداقل به چند مکعب نیاز 

 خواهیم داشت.

2

3

.تساوی های مقابل را کامل کنید

=  (56 , 35)

= (16 , (20 ,12) ) 2

3

.تساوی های مقابل را کامل کنید

=  (56 , 35)

= (16 , (20 ,12) ) 2

 علم، گنج بزرگی است که  با خرج کردن تمام نمی شود. جمع

امضا ولی:     آله وسلم( )رسول اکرم صلی اهلل و علیه و

 علم، گنج بزرگی است که  با خرج کردن تمام نمی شود. جمع 5

امضا ولی:     )رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم(

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم هفتم  نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه 

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

بخش پذیر باشد آن گاه :  b بر   aاگر 

,a)الف (  b) = 𝑎                    ) ب(a, b) = 𝑏  

,𝑎)ج( 𝑏) = ,a)د(                          1 b) = 𝑎 × 𝑏

11

بخش پذیر باشد آن گاه :  b بر   aاگر 

,a)الف (  b) = 𝑎                    ) ب(a, b) = 𝑏  

,𝑎)ج( 𝑏) = ,a)د(                          1 b) = 𝑎 × 𝑏

1

2

دست آورید.حاصل عبارت های زیر را به

(21,24)(الف ÷ 3 = 

,18))(ب 27), 54) × (2,3) = 

, 12)(ج 27 , 81) ÷ (18 , 14) = 

5/0

75/0

75/0

2

دست آورید.حاصل عبارت های زیر را به

(21,24)(الف ÷ 3 = 

,18))(ب 27), 54) × (2,3) = 

, 12)(ج 27 , 81) ÷ (18 , 14) = 

5/0

75/0

75/0

3

لیتر پر از آب موجود است. با چه پیمانه  30و  45دو ظرف به گنجایش 

ظرف ها را خالی کرد؟ )پیمانه ها به هایی می توان تمام آب موجود در 

 طور کامل پر و خالی شوند(.

23

لیتر پر از آب موجود است. با چه پیمانه هایی می  30و  45دو ظرف به گنجایش 

توان تمام آب موجود در ظرف ها را خالی کرد؟ )پیمانه ها به طور کامل پر و 

 خالی شوند(.

2

 ست که  با خرج کردن تمام نمی شود.علم، گنج بزرگی ا جمع

امضا ولی:     )رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم(

 علم، گنج بزرگی است که  با خرج کردن تمام نمی شود. جمع 5

امضا ولی:     )رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم(

5



ردیف

 ابه نام خد

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

))ب.م.م(( عبارت زیرکدام است. 

(1392( و  1397و 1398)) 

1392ب(   1392الف( × 1397

1392ج(  ×  د(   1
1392

1392

1

1

))ب.م.م(( عبارت زیرکدام است. 

(1392( و  1397و 1398)) 

1392ب(   1392الف( × 1397

1392ج(  ×  د(   1
1392

1392

1

2

را به دست آورید. 𝑎مقدار 

(𝑎 و 35) = 1

(𝑎 , 21) = 𝑎 
2

2

را به دست آورید. 𝑎مقدار 

(𝑎 و 35) = 1

(𝑎 , 21) = 𝑎 
2

3

چند شمارنده مشترک دارند؟ 1200و  720و  630سه عدد 

2

3

چند شمارنده مشترک دارند؟ 1200و  720و  630سه عدد 

2

 علم، گنج بزرگی است که  با خرج کردن تمام نمی شود. جمع

امضا ولی: )رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم(

 علم، گنج بزرگی است که  با خرج کردن تمام نمی شود. جمع 5

امضا ولی: رم صلی اهلل و علیه و آله وسلم()رسول اک

5



 درس چهارم

کوچکترین مضرب مشترک ) ک.م.م (



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 به نام خدا

بارم آزمونک درس ریاضی پایه هفتم    نام و نام خانوادگی:                    

1

باشند؟  29چند عدد اول دو رقمی می توان یافت که مضرب 

 الف(هیچ        ب(یک         ج(  دو       د( سه

1

1

باشند؟  29چند عدد اول دو رقمی می توان یافت که مضرب 

 الف(هیچ        ب(یک         ج(  دو       د( سه

1

2

))ب.م.م(( و ))ک.م.م(( هر دو عدد زیر را به کمک تجزیه اعداد به شمارنده 

های اول به دست آورید.

(14,21) =  (48 , 60) =

[ 14 ,21] =                                 [48,60] =

22

))ب.م.م(( و ))ک.م.م(( هر دو عدد زیر را به کمک تجزیه اعداد به شمارنده های 

اول به دست آورید.

(14,21) =  (48 , 60) =

[ 14 ,21] =                                 [48,60] =

2

3

روز یک بار به کتابخانه مراجعه می  9روز یک بار و جواد هر  6علی هر 

کنند.اگر آنها روز دهم مهر با هم در کتابخانه باشند تاریخ بعدی حضور هر 

 دست آورید.دو در کتابخانه را به

23

کنند.اگر  روز یک بار به کتابخانه مراجعه می 9روز یک بار و جواد هر  6علی هر 

آنها روز دهم مهر با هم در کتابخانه باشند تاریخ بعدی حضور هر دو در کتابخانه 

 دست آورید.را به

2

. انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد، متواضع می شود جمع

)رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم( امضا ولی:

. تبه چون به فهم و دانایی رسد، متواضع می شودانسان بلند مر جمع 5

)رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم( امضا ولی:

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 به نام خدا

بارم آزمونک درس ریاضی پایه هفتم            نام و نام خانوادگی:            

1

جمله های زیر را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنید.

الف(ک.م.م دو عدد اول ، مساوی ............... آن ها می باشد.

بخش پذیر باشد ک.م.م آنها مساوی .................. می باشد. bبر  aب(اگر 

1

1

ر را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنید.جمله های زی

الف(ک.م.م دو عدد اول ، مساوی ............... آن ها می باشد.

بخش پذیر باشد ک.م.م آنها مساوی .................. می باشد. bبر  aب(اگر 

1

2

حاصل عبارت 
[(48,24),5]

[18 ,12]
دست آورید.را به  

22

عبارت حاصل 
[(48,24),5]

[18 ,12]
دست آورید.را به  

2

3

برق، مسئولین شهرستان حاجی آباد می خواهنددر بلوار شهدا تیرچراغ

پیارم و تابلو نصب کنند، یک تیرچراغ برق،نخل پیارم و تابلو کنار هم نخل

یارم به متر و نخل های پ 10قرار گرفته اند.اگر تیرهای چراغ برق به فاصله 

متر از هم باشند، پس از چند متر دوباره کنار  15متر و تابلوها  12فاصله 

23 هم قرار می گیرند؟

و  پیارمبرق، نخلمسئولین شهرستان حاجی آباد می خواهنددر بلوار شهدا تیرچراغ

تابلو نصب کنند، یک تیرچراغ برق،نخل پیارم و تابلو کنار هم قرار گرفته اند.اگر 

متر و تابلوها  12یارم به فاصله متر و نخل های پ 10تیرهای چراغ برق به فاصله 

 متر از هم باشند، پس از چند متر دوباره کنار هم قرار می گیرند؟ 15

2

. انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد، متواضع می شود جمع

له وسلم( امضا ولی:)رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آ

. انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد، متواضع می شود جمع 5

)رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم( امضا ولی:

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 نام خدا به

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

یک عدد طبیعی باشد حاصل عبارت زیر........... می شود. nاگر 

[𝑛, 𝑛]

(𝑛, 1)
×

(𝑛, 𝑛 + 1)

[4𝑛 , 𝑛]
×

[𝑛, 1]

(𝑛, 3𝑛)
=

1

1

ر........... می شود.یک عدد طبیعی باشد حاصل عبارت زی nاگر 

[𝑛, 𝑛]

(𝑛, 1)
×

(𝑛, 𝑛 + 1)

[4𝑛 , 𝑛]
×

[𝑛, 1]

(𝑛, 3𝑛)
=

1

2

تایی تقسیم  28تایی  و  20تایی،  12تعدادی سیب را به دسته های 

 سیب اضافه آمد.حداقل چند سیب بوده است؟ 5کردیم. هر بار 

22

تایی تقسیم کردیم. هر  28تایی  و  20تایی،  12تعدادی سیب را به دسته های 

 سیب اضافه آمد.حداقل چند سیب بوده است؟ 5بار 

2

3

بوده  و یکی از اعداد  7و ))ب.م.م(( آنها  392اگر ))ک.م.م(( دو عدد برابر 

 باشند. عدد دیگر چند است؟ 49

23

 49بوده  و یکی از اعداد  7و ))ب.م.م(( آنها  392اگر ))ک.م.م(( دو عدد برابر 

 باشند. عدد دیگر چند است؟

2

. انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد، متواضع می شود جمع

امضا ولی:   )رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم( 

. انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد، متواضع می شود جمع 5

)رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم( امضا ولی:

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه هفتم  

1

برابر نصف مجموع آن ها باشد.آن گاه  bوa اگر ))ک.م.م((دو عدد طبیعی 

کدام است؟ bو a))ب.م.م(( 

د( گزینه های ب و ج          bج(         aب(      1الف(

1

1

برابر نصف مجموع آن ها باشد.آن گاه  bوa اگر ))ک.م.م((دو عدد طبیعی 

کدام است؟ bو a))ب.م.م(( 

د( گزینه های ب و ج          bج(         aب(      1الف(

1

2

   132بین دانش آموزان کالس هفتم مدرسه نمونه آسیه حاجی اباد 

مداد را پخش  185شکالت اضافه آمد،بار دیگر  2شکالت پخش کردیم،

مداد اضافه آمد.دانش آموزان این کالس حداکثر چند نفر  3کردیم، این بار 

 هستند

22

شکالت    132بین دانش آموزان کالس هفتم مدرسه نمونه آسیه حاجی اباد 

 3مداد را پخش کردیم، این بار  185شکالت اضافه آمد،بار دیگر  2پخش کردیم،

 مداد اضافه آمد.دانش آموزان این کالس حداکثر چند نفر هستند

2

3

باشد ولی  11که مضرب  چند عدد طبیعی وجود دارد 1000تا  1بین 

 نباشد؟ 3مضرب 

23

 3باشد ولی مضرب  11که مضرب  چند عدد طبیعی وجود دارد 1000تا  1بین 

 نباشد؟

2

 انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد، متواضع می شود جمع

امضا ولی: )رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم(

. انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد، متواضع می شود جمع 5

)رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله وسلم( امضا ولی:

5




